
Sokk!

Az augusztus 11-ei falugyûlésrôl be-
számolót írni lehetetlenség. Nem azért
mert közel öt órán át tartott és 19 té-
ma volt napirenden, ezzel még meg-
birkóznánk valahogy… Amiért lehe-
tetlenség, az a hangvétele, az a stílus,
ami ott az éjszaka közepéig mérgezte
a mûvelôdési ház levegôjét. S ha csak
egy hosszú estén tenné! De ez a hang-
vétel jelen van a mindennapjainkban,
áthatja a közérzetünket, a közéletün-
ket, mérgezi a lelkünket, az emberi
kapcsolatainkat, megfoszt bennünket
az egyik legfontosabbtól, a közösségi
érzéstôl.
Sokan véltük úgy, hogy ez nem is falu-
gyûlés volt, inkább falugyûlölködés, 
s nem értettük, miért is volt erre szük-
ség? Magam is sokat töprengtem
ezen, bevallom, azon az éjszakán na-
gyon megviselt voltam, s aludni se na-
gyon tudtam. Próbáltam igazán em-
patikus, tárgyilagos, toleráns lenni, 
s megérteni az ott dúló indulatokat,
szándékokat. Végül arra jutottam,
egyvalamire jó volt ez az ámokfutás.
Arra, hogy MINDENKI, minden oldal,
minden nézet és vélemény, minden
vélt vagy valós igazság képviselôje
MEGÉRTSE, ennél már nincsen lejjebb,
s ez a sokk talán rávezet bennünket
egy emberibb együttélés útjára…

Szabó Hédy

Új díszpolgárt
avattunk
4–5. oldal

A pázmándi
fafaragó
7. oldal

Fogathajtó
találkozó
8–9. oldal

Új folyam II/8. szám Újság rólunk – nekünk 2014. augusztus

Augusztus 20-án gazdag programsorozat színesítette István királyunk,
és államalapítás, és az új kenyér ünnepét Pázmándon. A hagyományos
szentmisét a csíksomlyói Árvácskák kórus csodálatos éneke tette igazán
egyedivé. Az Árvácska együttes 1997 ôszén alakult, a csíksomlyói gyer-
mekotthon lakóival, 40 állami gondozott gyerekkel kezdte mûködését.
Azért kapta az „Árvácska” elnevezést, hogy magyarázat nélkül is érthetô
legyen, kik tartoznak ide. Ma is nagyjából 40 tagja van az együttesnek,
de már nemcsak állami gondozottak, hanem más tehetséges gyerekek,
fiatal munkatársak is, akik szívesen töltik szabadidejüket zenével. Mû-
sorukon általában egyházi dalokat, népdalokat és popsláger feldolgozá-
sokat hallhatunk hangszerkísérettel.
Az ünnepi szentmise után került sor az önkormányzat hivatalos megem-
lékezésére, amelynek része volt az új kenyér átadása, a legidôsebbek
köszöntése és az idei év kitüntetéseinek az adományozása is.

(folytatás a 4. oldalon)

Augusztus 20-ai ünnepségsorozat Pázmándon

Mindennapi kenyerünket…

Pázmándi
h í r v i v ô
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Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Örömmel jelenthetem, hogy Pázmánd
Üvegfalu lesz, azaz az elsô, teljesen át-
láthatóan gazdálkodó magyar település!
Nemzetközi összefogás, pályázati tá-
mogatás révén településünk mintatele-
püléssé válik hamarosan. Szent István
intelme, a „sis honestus” azaz „csele-
kedj tisztességgel, légy becsületes!”,
több ezer év távlatából Pázmándon új
értelmet nyerhet.
Több mint egy éve kaptam a kö-
vetkezô levelet az E-Demokrácia Mû-
hely Egyesület vezetôjétôl, aki egy
Üvegfalu néven tervezett projektjük-
höz keresett partnert:
„Régi álmom, hogy az internet segítsé-
gével tökéletesen átláthatóvá lehetne
tenni pl. az önkormányzatok gazdálko-
dását és döntéshozatali folyamatait.
Egy faluban szeretnénk kidolgozni ezt
a modellt. Egy prototípus honlapot, ami
követendô minta lehetne…”
Érdekes jelenség, hogy Magyarországon
sok ezer település van, de a megkérde-
zettek közül mégsem vállalta be senki,
nem találtak partnert a mintaprojekthez.
Néhány ezer lelkes falut és progresszív
polgármestert kerestek a kísérlethez,
ezért azonnal jelentkeztem. Semmi ta-
kargatnivalónk nincs, munkánk átte-
kinthetôsége nekem is régi nagy álmom
volt, hiszen a helyi viszonyok, folyama-
tok átláthatósága a hétköznapi demok-
rácia alapja. Eddig az utcabizalmi hálóza-
ti rendszeren keresztül próbáltuk lakosa-
inkkal megosztani az információkat, 
s ezt 2014-ben az unió nemzetközi 
szinten is kiemelkedônek tartotta.
A közérdekû adatok nyilvánosságának
ma nagyon kevés közintézmény felel
meg. Az elsô lépés ezért a „kötelezô
gyakorlat” végrehajtása. Ez azonban
nem elegendô a helyi viszonyok átlát-

hatóságához, ettôl Önök, kedves lako-
saink, még nem tudnak, nem láthatnak
többet az önkormányzat mûködésé-
bôl. Egy éve dolgozunk azon a háttér-
ben, hogy elindulhassunk ezen az
úton, és minél szélesebb körben meg-
teremtsük a lehetô legteljesebb helyi
átláthatóságot úgy, ahogyan ez a fej-
lett demokráciákban már megszokott.
Célunk, hogy valamennyi munkánk
azonnal követhetôvé váljon a leve-
lezéstôl, a napi átutalásoknak a honla-
pon történô megjelenítésétôl egészen
a költségvetés szakfeladatainak aktuá-
lis állásáig, amely ma még számunkra,
vezetôk számára is nagy kihívás. Kö-
vethetôvé és elemezhetôvé szeretnénk
tenni mindezt, mert így hatékonyab-
ban tudjuk az építô jellegû kritikákat,
ötleteket, tanácsokat is hasznosítani
Pázmánd fejlôdése érdekében.
Az alábbi információk kerülnek fel majd
folyamatosan a település honlapjára:
� a település stratégiai- és operatív-,

tervezett- és tényleges pénzügyei,
pénzügyi folyamatai (költség-
vetés, szerzôdések, ajánlatkérések
és ajánlatok, szerzôdések, teljesítési
igazolások, számlák és kifizetési 
bizonylatok);

� az önkormányzat teljes vagyo-
na, annak állapota, hasznosulása,
vagyontörténet, amennyiben az ön-
kormányzati vagyon korábban más
tulajdonba került;

� pályázatok, programok, be-
adott és elnyert-, illetve megkapott
támogatások;

� a képviselôk, köztisztviselôk,
közalkalmazottak személyi anya-
gának egy része, amelynek nyilvá-
nossága jogszabályon alapul, illetve
amihez hozzájárulnak (pl. pályáza-
tok, szakmai önéletrajzok, vagyon-
nyilatkozatok, érdekeltségi körökbe
tartozó vagyonok);

� a testület üléseinek és döntései-
nek anyagai, napirendek és elôter-
jesztések elôzetesen, az ülések fel-
vételei és jegyzôkönyvei, a határo-
zatok teljes szövege, a zárt ülések
ténye és jogosultságának jegyzôi 
értékelése jogszabályhelyre való 
hivatkozással; 

� képviselôi, polgármesteri prog-
ramok és beszámolók, a progra-
mokkal, a személyes képviselôi te-
vékenységgel kapcsolatos közben-
sô anyagok, jelentések, beszámo-
lók, összefoglalók;

� stratégiák, tervek, koncepciók,
programok;

� a hivatal közérdekû levelezése
partnerekkel, társszervekkel, kép-
viselôi levelek;

� közérdekû döntéstörténet, köz-
érdekû panaszok és javaslatok,
egyéb megkeresések;

� sajtófigyelési anyagok;
� illetékességi térkép, érdekeltsé-

gi térkép, települési értéktér-
kép, amely az önkormányzati va-
gyonon túl tartalmazza mindazt az
emberi-, természeti-, tárgyi- és szel-
lemi értéket, amire a település és a
közösség élete, fejlôdése épül.

Mindezen munkánkban az E-demokrá-
cia Mûhely Egyesületen, a magyar
egyetemi professzorokon és szakem-
bereken, az emberi jogokért küzdô
szervezeteken kívül együttmûködik a
norvég Tingtun, Buskerud and Vestfold
University College is. Fô támogatónk a
norvég állam, amely a norvég civil alap
pályázatán keresztül több millió forint-
tal járul hozzá ahhoz, hogy Pázmánd
Európa mintaközségévé válhasson. 
Az elmúlt másfél évben azt a következ-
tetést vontuk le, hogy érdemes követ-
kezetesen, kitartóan dolgozni a fejlô-
dés, a biztos jövô érdekében. Remél-
jük, ezt a célt szolgálja majd az is, ha
Pázmánd lesz az elsô település ha-
zánkban, ahol a lakosok mindet tud-
nak, mindet látnak, napi szinten tisztá-
ban vannak vele, hogy választott kép-
viselôik miként tevékenykednek. Té-
nyeket, adatokat kapnak, kizárva így
valamennyi lebegtetett, szándékosan
félrevezetô tájékoztatási formát,
amelynek a tevékeny munka helyett a
hangulatkeltés az egyetlen célja. Az út,
amelyre ráléptünk egy kezdet, amely
kötelezi majd Pázmánd valamennyi
leendô képviselôtestületét az elkövet-
kezendô évtizedekben.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Polgármesteri beszámoló
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Sokunkat foglalkoztatja a címbéli kér-
dés, amire a polgármester asszony-
nál kerestünk választ, aki megerôsí-
tette számunkra a már több helyrôl
hallott hírt: az már nem kérdés, hogy
Pázmánd azon 25 település egyike,
ahol a kormány kiemelten támogatja,
megvalósítja a tornaterem/sportköz-
pont építését. Önmagában ez az iga-
zi eredmény. A kérdés már csak az
csupán, mekkora lesz a megvalósuló
építmény pályájának a mérete. A két-
féle látványterv között az óriási kü-
lönbség ebben van. A szabvány mé-
retû kézilabdapályát kizárólag a „C”
típus tartalmazza, amely egyben más
sportágak használatára is alkalmassá
teszi a központot, ami a fenntartha-
tóság miatt elengedhetetlen szá-
munkra. Emellett a helyszíni terv-
egyeztetéskor az illetékes szakem-
ber megállapította, hogy az egyenle-
tes terepre készített kis terem típus-
terv súlyos többletterheket róna ön-
kormányzatunknak, mivel nálunk
lejtôs a terület. 
– Ezt a többletkiadást elôzetesen 
75-80 millióra becsülik. Így egyértel-
mû, hogy a józan észt követve Páz-
mándnak, közösségünknek a na-
gyobb létesítmény lenne a jobb. Min-
den tôlünk telhetôt megteszünk,
hogy fiataljaink, gyermekeink, a
felnövekvô generációk végre Páz-
mándon is megfelelô helyen sportol-
hassanak majd! A geodéziai, talaj-
mechanikai felméréseket elkészíttet-

te önkormányzatunk, a teljes elô-
zetes tervdokumentációt már va-
lamennyi érintett hatóságnak eljut-
tattuk. Napi szinten folynak a konk-
rét véleményezések, egyeztetések
mindkét mérettípusra, melyet ôsszel
a munkaterület lezárása, és a kivite-
lezések megkezdése követ.

Összegezve tehát: lesz sportköz-
pont Pázmándon, ez már nem
kérdés! Az elkészült csarnok át-
adását a kormány 2015. szeptem-
berére ütemezte. Köszönjük azok-
nak, akik segítik, támogatják mun-
kánkat! – mondta a polgármester
asszony.

Akkor most mi is épül Pázmándon?

„A” típusú látványterv „C” típusú látványterv
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(folytatás az elsô oldalról)

2014 új kenyerét a pázmándi gaz-
dálkodók képviseletében Czakó 
Tamás adta át a falu polgármeste-
rének. Czakó Tamás és családjának
valamennyi tagja aktívan részt vesz
a mezôgazdasági munkában, amely
nyomán szántóföldjeinket termôvé
varázsolják. Családjának nô tagjai,
élükön feleségével nem csak a hát-
teret, az otthon melegét biztosítják,
hanem aranykalászos gazdaként
szakmailag is képzettek a földmû-
velésben. A Czakó családot emellett
a közösségért végzett önkéntessé-
ge révén is ismerhetjük, így méltón
képviselték Pázmánd község gaz-
dálkodóit az ünnepségen.
A polgármester asszony ünnepi be-
széde után a legidôsebbek köszön-
tésére került sor. 2012-tôl Pázmánd
Község Önkormányzata minden év-
ben nagy tisztelettel köszönti azo-
kat, akik betöltötték 90. életévüket,
illetve elérték a 90 év feletti élet-
kort, hiszen minden év, minden nap
Isten ajándéka számunkra is, ame-
lyet együtt tölthetünk velük. Idén
Kôszegi Gyulát, Kratancsik
Józsefnét, Orisek Bélánét, Pálinkás
Imrét, Szanyó Károlynét, Szendrei
Józsefnét, Treuer Sándornét, Botos
Eleknét, dr. Godál Józsefet,
Gyabronka Istvánnét, Keller
Károlynét, Kerkuska Gábornét,
Kerkuska Imrét és Kovács Istvánnét
ünnepelhettük ebben a körben.

Pázmánd Község Önkormányzat
képviselôtestülete úgy határozott,
hogy a 2014-es évben három sze-
mélynek adományoz Pázmánd 
Községért Érdemérmet. Elsôként
Pálinkás Péter vehette át a díjat
Dr. Kerkuska Lászlótól. A kitün-

tetettet hosszú évtizedek óta Páz-
mánd közösségi életében aktív sze-
repet vállaló, önzetlen és példamu-
tató életet élô emberként ismerhet-
tük meg. A Pázmándi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület tagja gyermekko-
ra óta, szívén viseli a szervezet sor-
sát, és munkája révén keményen
dolgozik is Pázmánd település tûz-
biztonságáért. Különösen nagy oda-
adással segítette önkéntesként a
tûzoltószertár felújítását, szervezte
a feladatokat. Pázmánd Község Ön-
kormányzata is mindig számíthat

önzetlen közösségi munkájára.
A második érdemérmes kitüntetett
Lazarovics János, aki pázmándi-
nak született és késôbb a sors visz-
szavezette a falujába közénk gyó-
gyulni és közösséget építeni. Mun-
kája révén a pázmándi Szôlôhegy

Augusztus 20-ai ünnepségsorozat Pázmándon

Mindennapi kenyerünket…

Lazarovics János

Pálinkás Péter

Czakó Tamás
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községünk szerves részévé vált.
Szervezésében indult meg a telepü-
lésrész közmûvesítése, amely az el-
következendô években is tartogat
még kihívásokat számára. A Szôlô-
hegyi Baráti Társaság az ô iránymu-
tatásával Pázmánd fô hagyomány-
mentô és éltetô közösségeként a
Szent Vendel szobor és a Három
Kôkereszt felújítását is koordinálta,
finanszírozta. Az utcabizalmi hálózat
tagjaként területileg a legnagyobb
felelôsség az ô vállát nyomja és talán
a legsokoldalúbb problémákat neki
kell önkéntesként megoldania.
Végül harmadikként lapunk, a
Pázmándi hírvivô legaktívabb mun-
katársa, Várkonyi Péter vehette át
a Pázmánd Községért Érdemérmet,
aki immáron több évtizede vállal ak-
tív önkéntes szerepet településünk
életében. A Pázmándi Önkéntes
Tûzoltó Egyesületben nem csak a
tûzbiztonsági feladatokat érzi ma-
gáénak, hanem a szervezési- és lob-
bi tevékenységet is, amellett, hogy
az egyesület országos médiában va-
ló ismertsége is elsôsorban az ô cik-

keinek, interjúinak köszönhetô. A
képviselôtestület különösen kitün-
tetésre méltónak tartotta azt a
hagyománymentô tevékenységét,
amely kapcsán valamennyi régmúlt
mesterséget, annak képviselôit fel-
kutatta a faluban, s ezt cikkei, szép-
séges fotói révén megosztotta a la-
kossággal is. Önkéntes munkája a
fiatalok folyamatos tehetséggondo-
zására is kiterjed, a média és a fotó-

zás iránt érdeklôdô gyermekeink
mentorként tekinthetnek rá.
Ezután még az eddigieknél is ünne-
pélyesebb pillanatokra került sor,
hiszen új díszpolgárt avatott
Pázmánd Község Önkormányzata,
2014-ben a Pázmánd Község Dísz-
polgára kitüntetô címet adomá-
nyozta Dr. Farsang Andreának.
Farsang Andrea a földrajztudomá-
nyok nagydoktora, a Szegedi Tudo-
mányegyetem docense, oktatási dé-
kán helyettese, számos kutatási te-
rület, támogatott projekt, publiká-
ció, nemzetközi oktatási tevékeny-
ség birtokosa, amellett, hogy elért
eredményei ellenére közösségünk
talán legszerényebb tagja. Andrea,
bár nem tudta, hogy hamarosan ezt
a címet szánja részére szülôfaluja,
mesélt önmagáról, az indulásról, az
alapokról, arról a batyuról, amelyet
családja és Pázmánd közössége
adott számára, s amellyel a belátha-
tatlan magasságokat indult el meg-
hódítani. 
Új díszpolgárunk számára a legfon-
tosabb az az önbizalom volt, ame-

lyet a szülôi minta, támogatás és
községünk általános iskolájának na-
gyon jó alapokat nyújtó oktatása ré-
vén vihetett magával. Türelmes
szorgalommal tanult, rendszeres lá-
togatója volt a könyvtárnak. Tanárai
kérésére, és tudásának megméret-
tetése érdekében, ha kellett szavalt,
ha úgy hozta az élet, akkor matema-
tika, földrajz versenyeken képvisel-
te Pázmándot. Szerteágazó tehetsé-

ge a középiskolás évek után specia-
lizálódott, és a folyamatos tanulás
társa lett életének. Tanár, oktató
lett, de mindig megmaradt ôszinte
egyszerû pázmándinak is, így vált
diákjai példaképévé, az Arany Kréta
díj kitüntetettjévé. A szakmai segít-
ség mellett az általa nyújtott lelki
törôdés nyomán fiatal tudósként
már több mint 110 szakdolgozat,
diplomamunka és 4 PHD disszertá-
ció irányítója lehetett. Több éven
keresztül Andrea vezetésével, a
Szölfa és a Tsz segítségével a Sze-
gedi Tudományegyetem hallgatói-
nak terepgyakorlati, kutatási terüle-
te volt Pázmánd. Ez megfizethetet-
len tudományos tevékenység egy
községnek. Nemcsak idehozta az
egyetemistákat, hanem a pázmándi
fiatalokat is támogatta Szegeden,
saját otthonában fogadva, vendégül
látva földijeit. Mindezen méltatás
mellett a képviselôtestület nem tit-
kolt szándéka volt, hogy példát állít-
son a község fiataljai elé Dr. Far-
sang Andrea személyében, aki
nôként, háromgyermekes család-
anyaként is meg tudta valósítani ál-
mait. Igaz, ahogy Andrea mondta,
„mindez nem valósulhatott volna
meg egy támogató férj, segítô
szülôk és jó gyerekek nélkül”. 

Várkonyi Péter

Dr. Farsang Andrea
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Az augusztus 20-ai önkormányza-
ti megemlékezés keretében Páz-
mánd is ünnepélyesen csatla-
kozott a Komatál közösséghez. A
közösség Böjte Csaba testvér és
Asztalosné Zupcsán Erika kezde-
ményezése, a Kárpát medencében
élô, az élet szolgálatára hívatott
nôk körében elindított mozgalom,
egy baráti kör, amelyben minden-
ki „komaasszonyra” találhat. Mind-
azokat a nôket, akik szeretnének
egymást jobban megismerve segí-
teni másokon, megajándékoztak
egy tálacskával. Nagy megtisztel-
tetés és felelôsség is egyben egy
ilyen komatál. Átadása a kö-
vetkezô mondattal történik: „Meg-
fogadtuk, hogy egymásra rosszat
soha nem mondunk, és a szükség-
ben segítünk, ha tudunk!” És ez kö-
telez egy életre! Böjte Csaba test-
vér a következô szavakkal bocsá-
totta útjára a mozgalmat: „Induljon
el a komatál vándorútra, egyik
családtól a másikhoz! A finom táp-
lálék verjen hidat az emberek kö-

zé, s a zamatos falatokkal együtt
áradjon a szeretet és a bizalom
ezen a Földön!” El sem hinnénk,
mekkora utat tud bejárni egy ilyen
komatál! Természetes hát, hogy
Pázmánd is csatlakozni akart eh-
hez a nemes kezdeményezéshez.
Meghívta hát az önkormányzati
ünnepségre Asztalosné Zupcsán
Erika szociálpolitikáért felelôs he-
lyettes államtitkár asszonyt, aki a
polgármester asszonnyal közösen
adta át a komatálakat a Páz-
mándot képviselô asszonyoknak,
akiket ezzel felkértek arra, hogy
indítsák útjukra a pázmándi koma-
tálakat is, remélve, hogy a szeretet
és a bizalom hidat ver majd a Páz-
mándiak között is.
És most lássuk azt a négy asz-
szonyt, akik a kapott komatálakat
továbbadják majd:
Zámbóné Vajda Adrienn, aki 
a szülôi munkaközösség elnöke-
ként végzi lelkiismeretes munká-
ját, s emellett ôstermelôink, kis-
termelôink segítôje, támogatója. A
helyi agrárgazdasági bizottság el-
nöki tisztje mellett a kistérségi 
agrárgazdasági bizottság vezetô-
jévé is megválasztották. Kolonics
Jánosné, Annus néni, aki fiata-
los lendülettel vágott bele, és ez-
zel példaként szolgált másoknak
is abban, hogy az ôstermelôi ható-
sági dokumentumok megszerzése
nem lehetetlen vállalkozás és sza-
bályos utat nyit a konyhakertben
megtermelt termékfelesleg értéke-
sítéséhez. Megmutatta, hogy déd-
nagymamaként is érdemes még
vállalkozni, és nem lehetetlen akár
a közétkeztetés egyik nagy beszál-
lítójává válni. Utcabizalmiként fá-
radhatatlanul szervezi környezete
ügyeit, miközben önkéntes mun-
kával fiataljaink körében is terjesz-
ti a pázmándi nagymamák recept-
jeit, amellyel immár országosan is
ismerté vált.
Domakné Józsa Zsuzsanna, aki
évtizedek óta községünk gyerme-
keinek és szüleinek legnépsze-
rûbb, legszeretettebb óvónôje.

Munkáját hivatásnak, küldetésnek
tekintve nem csak szakmailag, de
lelkileg is az az ember, akire meg-
nyugtatóan bízhatja bárki élete
legnagyobb kincsét, a gyermekét.
Munkája soha nem ér véget a
munkaidô végeztével, szépítgeti
intézményünket, sikeresen keresi
az utakat a fejlôdés és a fejlesztés
terén. Az Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület tagjaként nem csak férje mö-
gött áll bástyaként, hanem a verse-
nyek, táborok aktív szervezôje,
vezetôje is.
Pálfi Jánosné, Ida néni, aki
munkája során a betegek gyámolí-
tója, orvoslója volt. Számára is is-
meretlen volt a visszautasítás, el-
hivatottan szolgálta választott hi-
vatását, szabadidejét is rááldozva.
Ida néni megérdemelt nyugdíjas
évei ellenére a Közalapítvány aktív
tagjaként tevékenykedik Pázmán-
dért, kulturális és hagyományte-
remtô tevékenységeket végezve.

Komatál közösség Pázmándon

Zámbóné Vajda Adrienn

Pálfi Jánosné, Ida néni

Domakné Józsa Zsuzsanna

Kolonics Jánosné, Annus néni
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Orisek Ferenc Pázmándon szüle-
tett, de 14 éves korában már
messze járt a szülôi háztól. Ami-
kor a hozzá hasonló korú gyer-
mekek kint dolgoztak a földeken,
mert a paraszt szülôknek a
mezôgazdaság volt a megélhe-
tés, ô elindult a nagyvilágba.
Nem kalandvágyból, hanem mert
tanulni szeretett volna. Elôször
Szegeden kötött ki, majd külföldi
ösztöndíjjal Romániában, végül
Cegléd következett, ahol azután
20 évig élt.
– Végzettségem faipari mérnök,
faipari technikus – meséli. Erede-
tileg képzômûvészeti gimnázium-
ba akartam menni, de oda nem
vettek fel. Így kerültem a fa „ipa-
ri oldalára”, s így lettem néhány
év múlva faipari technikus. Ebbôl
a szakmából persze még nem kö-
vetkezik, hogy fafaragónak szü-
lettem, de mindig nagyon szeret-
tem a fát és annak illatát. Állan-
dóan kerestem a lehetôséget a fa-
ragásra. Amit egyszer lerajzol-
tam, azt ki is tudtam faragni
késôbb. Rengeteget másztam fá-

ra gyermekkoromban. Mindig 
kerestem apám szerszámai kö-
zött a vésôt, mert már akkor is
éreztem a fát. Apám el is dugta
elôlem, amíg ôk kinn dolgoztak 
a mezôn, nem akarta, hogy meg-
sérüljek. De hát olyan gyermek
voltam én, mint mindenki más, 
és persze, hogy megtaláltam az
éles szerszámot a kamrában.
Ilyenkor ki is használtam a le-
hetôséget, s faragtam a kisebb
szobrokat. Késôbb már komolyra
fordult az életem és a szakmám
is. Többek között kocsikerekeket
kellett faragnom a szekerekhez,
bognármunkát kellett végeznem
– fejezi be.
A népi szobrász soha nem feled-
te Pázmándot. Testvéreit is ide
köti az életük. Igaz, csak Gábor él
a Szabadság utcában, de a másik
négy is a közelben telepedett le,
Velencén és Kápolnásnyéken. E
vidékhez ragaszkodott Orisek Fe-
renc is, és a szülôfalujához való
szoros kapcsolata jeléül, most az

augusztusi ünnepeken két szob-
rát is avatták. Egyiket a Szôlô-
hegyen, a „Corpus”-t, a félember
magas Krisztust. A korábbi bá-
dogtest elkopott már, az idô is ki-
kezdte, ezért készített a helyére
egy újat, eperfából. A másik szo-
bor a focipályára került. Majdán
Károly díszpolgárunk portréját
faragta ki a népmûvészet meste-
re, azé a Majdán Károlyét, akinek
igazán sokat köszönhetnek a
pázmándi sportszeretôk. A két új
alkotáson kívül tucatnyi régebbi
is díszíti az épületeink falait.
Portrékat, népszokásokat örökí-
tett meg fába vésve. Jutott belô-
lük az óvodába, a templom elôtti
kis térre, a Hét Forrás Mûvelôdési
Ház falára és számolatlanul az is-
kolába is. Ezek az alkotások
mind-mind a most már Csemôn
élô mûvész hírnevét öregbítik.
Kapcsolatát Pázmánddal a sok
alkalommal megrendezett baráti
találkozók teszik igazán élôvé.
Az augusztusi új kenyér ünne-
pén is nyolcan ültek össze egy
hangulatos pincében, és mesél-
tek a múltról, a kalandokról, az
emlékekrôl. Azokról az emlé-
kekrôl, amelyeknek a tárháza az
évek múlásával egyre csak sza-
porodik, s ki tudja, melyik kész-
teti majd a mestert egy újabb al-
kotásra?

e.várkonyi

A pázmándi népi faszobrász
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozatnak két olyan momentu-
ma is volt, amely Orisek Ferenc fafaragóhoz, a népmûvészet
mesteréhez, népi faszobrászhoz kötôdik. A 77 éves mester
két újabb alkotást is adományozott szülôfalujának.
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Hajnalban érkeztek a pályagond-
nokok, akik a verseny és találko-
zó alatt a pályát rendezték a ver-
senyekhez. Emelték az akadá-
lyok rúdjait, ha egy ló ledöntötte
azt, átépítették a zöld gyepen az
elemeket a versenyekhez igazít-
va. Érkeztek az alkalmi szaká-
csok és velük az asszonyok is,
hogy az ebédidô elérkeztével a
gyomor se maradjon üresen. Az
árusok is azon igyekeztek, hogy
kényeztessék a vendégeket, akik
összegyûltek, hogy részesei le-
gyenek ennek a hagyományos
eseménynek.

Kôszegi József, a Pázmándi Lo-
vas Egyesület elnöke elmondta a
Pázmándi hírvivônek, hogy az
1997-ben alapított szervezet tö-
retlenül, minden évben gazdája
volt e versenynek. Szilágyi Sán-
dor alapította az egyesületet,
majd késôbb ô vette át e nemes
feladatot és tartja egyben azóta
is a négylábúak és gazdáik társa-
ságát. Sokáig díjugrató volt ez a
verseny, késôbb lett fogathajtó,
ahol vizsgázott bíró vezeti a
küzdelmet.

– Írott szabályok alapján tartjuk
a versenyt – tájékoztatott az el-
nök. – Sapkalevétel, indulás csen-
gôszóra, meghajlás kitartott os-
torral, kesztyû és keménykalap a
nôknek, ápolt lovak, amelyek nél-
külözhetetlen kellékei e sportnak,
még itt, Pázmándon is. Megköve-
teljük ezeket a feltételeket, hiszen
csak így lehet a hagyományt
ôrizni. A gyönyörûen elôkészített
zakók és nadrágok a verseny kel-
lékeihez tartoznak. A bírók ezt is
pontozzák. Több futamban indul-
nak a versenyzôk, és az idôarány
dönti el, ki is lesz az elsô a bene-
vezett 13 fogat közül. Sikerült a
környék sok lovasát meghívni,
jöttek Csákvárról, Kápolnásnyék-
rôl, Gyúróról, Verebrôl, Nadapról
és Baracskáról is. Kajászóról is
érkeztek vendégek, hogy elvigyék

Büszke lovak bemutatója a lovasnapon
Parádés felvonulás, küzdelem
a sebességgel és az idô-
mérôvel, versenyszellem, ele-
gáns öltözékek és nem utolsó
sorban kiváló érzék a lovak-
hoz. Ez jellemezte a XIV. Fo-
gathajtó baráti találkozót és
lovasnapot a falunkban.
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a díjszalagot, a kupát, az aján-
dék bort, akárcsak Zsámbékról
vagy Lovasberénybôl. Van olyan
fogat, amely saját kerekein ér-
kezett, többeket szállítójármû-
vön hoztak. Csikósfiú is tart be-
mutatót a közönségnek a hajtás 
szünetében.
Pázmándról két fogat indult a dí-
jért, Vagyócki Imre hajtó, és se-
gédhajtója Hartali István, vala-
mint Ambrus Sándor hajtó, Kiss
Attila segédhajtóval.  
– A látvány mindenkit elcsábít –
folytatta Kôszegi József. – A cél
az, hogy a társadalmi közössé-
gek mûködjenek együtt, szeret-
nénk, ha a falu egy „csapatként”
élne, és az emberek megértenék
egymást. 
A verseny kellékei és a lótartás
nem olcsó kedvtelés. Megtudtuk,
hogy a lovak átlag 250 ezer forin-
tot is érnek, a szerszámok ára ha-
sonló mértékû. A modernebb fo-
gatokon már tárcsafék a techni-
ka, ennek ára is csaknem 80 ezer
forint. Egy fogat értéke eléri akár
az egymilliót is. Aki ebbe befek-
tet, azért teszi, mert szereti a lo-
vakat és ki is használja azok ere-
jét, hiszen nemcsak a versenyre
készítik fel az állatokat, a hétköz-
napokon munkára is fogják. 
– Az egyesületünk egy család-
ként mûködik – vallotta Kôszegi
József. – Nem csak a tagok kap-
tak meghívót, küldtünk több civil
egyesületnek is, remélve, hogy

„összetalálkozunk” a réten. A já-
téknak ugyanis összetartó ereje
van, a közösséget így is egybe 
lehet tartani. 
Néhány érdekes adat még a

lovasnap rendezvényérôl, amely
nagy sikert aratott és sok embert
csalt ki a zöld gyepre. A lovak
egy-egy bála szénát és egy-egy
vödör almát is kaptak, természe-
tesen a zab, a táp és a víz mellett.
A vendégeknek két hatalmas
bográcsban fôtt a babgulyás, és
volt csapolt sör is bôséggel, sôt
lángos és palacsinta is kényeztet-
te a finomságot kedvelôket. A
szórakozást fokozták a külön-
bözô programok, az esti diszkó-
zás, a manapság oly különleges-
nek számító habparti és az ön-
kormányzat anyagi támogatásá-
val megszervezett tûzijáték. A dí-
jak megvásárlásában is szerepet
kapott az önkormányzat és a vál-
lalkozók önzetlen adománya is –
tudtuk meg. 

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter
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Túlélték

Tizenhét kalandvágyó táborozó-
val és jó néhány diákmunkás
segítôvel vette kezdetét július
14-én a túlélôtábor, ahol renge-
teg izgalmas feladat színesítette
a gyerekek napjait, miközben
hasznos túlélési praktikákkal is
megismerkedhettek elméleti és
gyakorlati szinten egyaránt. A
hét folyamán a forrásnál, a sza-
badban töltött éjszaka bátorság-
próbája és a pákozdi Katonai Em-
lékparkban a rendôrségi bemuta-
tó volt a legemlékezetesebb –
vallották a résztvevôk. 

Világbajnok 
hangulatban
Elsôsorban a 6-10 éves gyerme-
keket várta Pázmándon a július
21-25-ike között tartott focitá-
bor, ahol a korosztályos képzé-
sen belül az erônléti gyakorlati
feladatok elsajátítását oktatta az

érdeklôdô lányoknak és fiúknak
sok játékkal és kiegészítô felada-
tokkal Éger László egykori U14-
es magyar válogatott labdarúgó,
aki 5 évig edzôként is dolgozott.
– A tábor jó hangulatban, 19
fôvel zajlott, s külön öröm volt,
hogy nem csak pázmándi gyere-
kek jelentkeztek és vettek részt a
foglalkozásokon. Bemutatkozás-

sal, a foci VB megbeszélésével in-
dult a napi három edzéssel tarkí-
tott tábor. Az egész heti munkát
végig két agilis fiatal is segítette,
Domak Dániel és Erdô Róbert sze-
mélyében. Az elsô napokban
Kratancsik Dávid is besegített. A
gyerekeknek, az említett fiúknak
köszönet, ahogy az önkormány-
zatnak, az iskolának és a sport-
egyesületnek is. A végig profi
szellemben és „világbajnoki han-
gulatban” zajló hetet egy rövid
edzésbemutatóval zártuk az ép-
pen ráérô gyerekekkel a csajos
tábor gáláját színesítve – mondta
el Éger László.

Csajok színesben

A lányoknak szóló csajos tábor
évrôl évre népszerûbb, s ez min-
den bizonnyal a változatos, szí-
nes programoknak köszönhetô.
Idén se volt ez másként, igazi
konyhatündérek serénykedtek az
elsô napon és finomabbnál fino-
mabb sütiket készítettek, másnap

Az idei nyár bôvelkedett programlehetôségekben a pázmándi gyerekek számára. Múlt havi szá-
munkban beszámoltunk már a hittan- és a tûzoltótábor sikeres és gazdag programjairól, a mé-
diatábor újdonsült újságíróinak fényképes riportját pedig közölte is a Pázmándi hírvivô, de ez-
zel még nincs vége a nyári élmények sorolásának. Az önkormányzat szervezésében zajlott fo-
citábor, a túlélô- és a csajostábor beszámolója augusztusra maradt, csakúgy mint annak ösz-
szegzése, hányan és milyen élményekkel lettek gazdagabbak a pázmándi srácok közül, akik el-
utazhattak Zánkára az Erzsébet tábor résztvevôiként.

Táborozás – táborzárás 2014
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ugyanezek a lányok a kreativitá-
sukat csillogtatták és csipkecsoda
babaruhákat varrtak, kézimunka-
fonalból polipot varázsoltak és
egyedi képeslapokat készítettek.
Az egész hét mottója a szépség
volt, minden ekörül forgott, de a
legszebbek mégis maguk az ifjú
hölgyek voltak, akik ezzel a szép-
séggel a közönséget is magaján-
dékozták a hétvégi gálán.

Idén százan

Már tavaly is nagyon népszerû
és emlékezetes volt gyermeke-
ink körében az Erzsébet tábor,
nem csoda, hogy idén még na-
gyobb volt iránta az érdeklôdés.
Az önkormányzat igyekezett is
mindent megtenni a gyerekek
minél nagyobb számban való
részvétele érdekében, s ezek az
erôfeszítések nem is voltak ered-
ménytelenek, a sikeres pályáza-
toknak köszönhetôen mintegy

száz pázmándi gyermek vehe-
tett részt 2014-ben a kormány-
zat Erzsébet programjában. Vol-
tak táborozni tavasszal a nyolca-
dikosok, júliusban 35 gyerekünk
utazhatott Zánkára egy igazi
nyári táborozásra, de a Forma 1-
re is szép számmal utazhattak
fel egy kirándulás keretében,
aminek programjában a box utca
meglátogatása is szerepelt. Lesz
még egy program ôsszel is, s ez-
zel a 150 pázmándi iskolásból
nagyjából száz részt vehetett va-
lamilyen, a kormányzat által
szervezett gyermekprogramon,
amihez az önkormányzat is tá-
mogatást nyújtott.

Záróbuli habpartival

Augusztus 22-én az általános is-
kola udvara pillanatokon belül
szabadtéri mozivá változott. A
Pázmánd TV stábja és diákmun-
kás segítôik egyórás vetítés so-
rán mutatták be a táborokról ké-
szült vidám felvételeiket. Hangos
nevetéssel, tapssal jutalmazták a
gyerekek a filmet, majd óriási pa-
lacsintázás következett. És bár
megint lógott az esô lába, de
sem ez, sem az enyhe nyugati
szél nem tudta visszatartani ôket
attól, hogy önfeledten beleves-
sék magukat a habokba. 

Szerzôk: Éger László – Pázmánd
Sajtó, Szabó Hédy 

Fotók: Csurgó Dorina, 
Csurgó Petra, Éger László, 

Sárvári Zsuzsanna
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Szekeres Csaba több éven keresz-
tül forgatott filmjét, amely a 21.
századi embernek a közösség-
teremtô képességérôl, küzdel-
meirôl szól, a pázmándiak egy ré-
sze – akik elfogadták a Hírvivôben
is publikált meghívást a mûvelô-
dési házban megtartott vetítésre –
már láthatta. Aki akkor nem jött el,
de megnézné, szeptember 3-án
megteheti, ezen a napon késô este
(23:20-kor) a Magyar Televízió 1-es
csatornáján lesz látható a doku-
mentumfilm.
Gáspár Mátyás pázmándi honfitár-
sunk fia, András, Hawaii-on, a
Nagy Szigeten feltette magának
kérdést, hogy lehet-e élni a nagy
hálózatokon (vízvezeték, elektro-
mos áram, gázszolgáltatás) kívül,
és az esôerdô közepén megpróbál-
ta megteremteni azt a részben ön-
ellátó, egészében nagyon ter-
mészetközeli életet, ahol az ener-
giát a napfény, a vizet az esô biz-
tosítja. A film egyik eseményfonala
errôl a mesefaluról, András és csa-
ládja, Mátyás és felesége Hawaii
küzdelmeirôl szól.
De van egy pázmándi vonulat is:
Mátyás, aki közösségszervezôként
számos olyan kezdeményezésben
vett már részt, amely összefogta
az embereket egy-egy jó cél érde-
kében, fia példáját látva – néhány
rokongondolkodóval társulva – ar-
ra vállalkozott, hogy Pázmándon is
létrehozza a Mesefalut.

Sikerült neki? Sikerülhet e egyáltalán?
A rendezô, Szekeres Csaba, egy in-
terjúban így vallott errôl:
– A történet az álmokról és a való-
ságról szól. Arra vagyunk kárhoz-
tatva, hogy folyamatosan képlete-
ket gyártsunk a boldogságról. Ez
ad reményt, hogy elrugaszkod-

junk a hétköznapok talajáról...
Volt egy nem mindennapi, különös
utazásunk, amikor a Kilauea, a
Nagy Sziget vulkánja közelében
forgattunk. Besétáltam egészen a
lávafolyó torkolatáig, oda, ahol az
izzó láva az óceánba ömlik, és lát-
tam, ahogy ez a jelenség túlvilági
tájjá varázsolja azt a vidéket. Aho-
gyan a láva megdermed, lehûl,
úgy az óceán vize gôzzé válik, mi-
közben mindent vöröslô fénybe bo-
rít a lávafolyó. Ahogy néztem, ar-
ra jöttem rá, hogy az álmaink is
így viselkednek. Izzón, hatalmas
erôvel törnek fel a mélybôl, aztán
amikor találkoznak a valósággal,
köddé válnak. De a következô pil-
lanatban újabb álmok születnek,
amelyeket ismét lehût a valóság,
és kezdôdik minden elölrôl. Több
mint szimbólum a számomra,
hogy ettôl a helytôl a Mesefalu csu-
pán negyedórára van.

Kivonulás a Paradicsomba

Miserend: Szeptember hó – 10 óra.

Egyházi programok szeptemberben: 

2014. szeptember 7. vasárnap 10 órai szentmise keretében köszöntjük a
Szûzanyát.
Szeptember 8. Szûz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe.
Kisasszony napja. Már a XI. században számon tartott ünnepünk, amelynek
a középkorban vigíliája és nyolcada is volt.
Szeptember 12. Szûz Mária neve napja
Szeptember 14. A Szent Kereszt felma-
gasztalása. A VII. század óta Nyugaton
ezen a napon ünneplik a Szent Keresztet.
Nagy Szent Gergely pápa vezette be, majd
a gallok ápolták. 
Szeptember 15. A Fájdalmas Szûzanya
ünnepe

Egyházi hírek

Van egy Égi Anyám nékem

E siralom völgyében az élet tengerén,
Sokszor fájdalom és gyász közelget felénk. 
Refr.: Van egy égi Anyám nékem, 
Ki el nem hagy soha engem, 
Neve: Mária, 
Aki az én életemnek Vezércsillaga.
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Civil kezdeményezés keretében
kerül sor arra a kultúrával fûsze-
rezett kerékpártúrára és futásra,
amely Nadapról indul szeptem-
ber 6-án szombaton, de nagy
örömünkre Pázmándot is érinti.
Maximum 50-50 olyan kerékpá-
ros és futó nevezését várja a
szervezô Nadapi Karitász Egye-
sület, akik teljesíteni szeretnék a
22,3 km-es távot. Felhívásukban
hangsúlyozzák, hogy a futásra a
táv hossza és a szintkülönbségek

miatt csak gyakorlott futók je-
lentkezzenek, a verseny egyéb-
ként alkalmas az októberi mara-
tonra való felkészülésre is. Ke-
rékpárral a túraútvonal persze jó-
val könnyebben teljesíthetô. A
versenyzôk a nadapi templom
kertjébôl indulnak Pázmánd felé,
majd Verebet és Lovasberényt
érintve ugyanide érkeznek visz-
sza. Frissítôkrôl a résztvevôknek
saját maguknak kell gondoskod-
ni, azt az indulás elôtt leadhatják

a szervezôknek, akik kiszállítják
az úgynevezett frissítô pontokra,
Pázmánd és Vereb központjába,
valamint Lovasberénybe is két
helyszínre. A túrát, és a beér-
kezés utáni bográcsozást, pala-
csintázást követôen hangver-
senyre kerül sor a nadapi Paler-
mói Szent Rozália Plébánián,
amin természetesen sportruhá-
zatban is részt vehetnek a
versenyzôk. A mûsoron Pitoni,
Lotti, Vulpius, Caccini, Mozart,
Gounod, Liszt, Orbán és Kodály
vallásos témájú zenemûvei sze-
repelnek a Zrínyi Kórus elô-
adásában. További információk a
http://www.bikemap.net/hu/
r o u t e / 2 7 4 3 8 5 0 - n a d a p -
nadapi-kultur-kerekparos-
es-futotura/ weboldalon. A
részvétel ingyenes, de a korláto-
zott létszám miatt elôzetes re-
gisztráció szükséges, amit a
https://docs.google.com/
forms/d/1UmRgzBqCWScvpD
B8KmoYvybNZ41adDGUZbfd
UpFzwgc/viewform?usp=sen
d_form linken található jelent-
kezési lap kitöltésével tehetnek
meg a túrán részt venni szán-
dékozók.

Nadapi kultúr kerékpártúra és futás

Szeptember 13-án lesz a hagyományos szüreti
felvonulás és bál. A pázmándi ifjúság közremû-
ködésével a már minden évben megszokott mó-
don, felvonulással kezdôdik az esemény, ahol a
népviseletbe öltözött fiatalok különbözô állomá-
sokon mutatják be „tánctudományukat”. Majd a
vidám szôlôlopáson, hagyományôrzô programo-
kon lehet részt venni. Sor kerül a „tiszta udvar,
rendes ház” és a lekvárfôzô verseny díjátadóira
is. A színpadi produkciók tetôpontjaként a Böjte
Csaba testvér vezette Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány kulturális nagykövete, a Kiss Kata zenekar
teszi emlékezetessé a délutánt. Este pedig a nép-
viseletet báli ruhára cserélve kezdôdhet a viga-
lom, és tart majd kivilágos virradatig.

Hagyományos szüreti felvonulás és bál
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„Elfeledett mesterségek Páz-
mándon” címmel nyílik fotókiállí-
tás Várkonyi Péter képeibôl szep-
tember 22-én a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban. Olvasóink
hónapról hónapra találkozhatnak

Várkonyi Péter fotóival, hiszen ô
pázmándi lakosként oszlopos és
nem utolsó sorban önkéntes
munkatársa a Pázmándi hír-
vivônek, minden számban jelen-
nek meg cikkei, képei. Péter ötle-
te volt hosszú hónapokkal
ezelôtt, hogy gyûjtsük össze és
örökítsük meg az utókornak
mindazokat a régi, ma már saj-
nos kihalófélben lévô mestersé-
geket, muzeálisnak is mondható

szerszámokat, földmûvelési- és
háztartási eszközöket, amelyeket
már csak egy-egy régi mesterem-
ber ismer, ôriz, képvisel a falu-
ban. Az ötletbôl 14 részbôl álló
cikksorozat született érdekes
mesékkel, szép és beszédes il-
lusztrációkkal, s most, hogy a so-
rozat véget ért, a képeket temati-
kus kiállítás keretében is megte-
kinthetik a Pázmánd tradicionális
értékei iránt érdeklôdôk egészen
október 10-éig.

Elfeledett mesterségek, régi mesterek

Fotókiállítás a mûvelôdési házban
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Az aszalt szilva a friss szilva minden
jó tulajdonságát megôrzi. Régóta
használja a népi gyógyászat az
anyagcsere serkentésére. Hatékonyan
szünteti meg a székrekedést, mellék-
hatások nélkül. Gyógyító erejét termé-
szetes úton fejti ki, mivel rostokat,
szorbitot, és egy természetes hashaj-
tó anyagot (difenil izatin) tartalmaz. E
közismert gyógyhatása mellett továb-
bi jótékony tulajdonsága is van. A szil-
va egy olyan anyagot tartalmaz (klo-
rogénsav), amely megvédi az oxidáci-
ótól testünk olyan zsírjait, melyekbôl
például az agyunk épül föl. Azok, akik
érzékenyek a hirtelen cukorbevitelre,
szintén hasznát láthatják az aszalt
szilvának. A szilva oldható rostban
gazdag, amely segít az egészséges
emésztési folyamatban, így az elfo-
gyasztott cukrok fokozatosan jutnak
szervezetünkbe. Akár a cukorbeteg-
ség kialakulása is megelôzhetô vele.
Finom édesség, érdemes gyerekek-
nek is adni az egészségtelen ipari
édességek helyett. Mostanában jöttek
rá, hogy a szilva a csontritkulást is
kedvezôen befolyásolja. Egy tanul-
mány szerint a szilva fogyasztása nö-
velte a csontsûrûséget. Leginkább
magas K-vitamin, béta-karotin, és A-
vitamin tartalmát dicsérik, de további
hasznos anyagokat is tartalmaz: C-vi-
tamint, rezet, káliumot. Az aszalt szil-
va javítja a vas felszívódását is.
Minden évben aszalok itthon gyü-
mölcsöket, így szilvát is, amin so-
kan elcsodálkoznak. Pedig az
idôsebb pázmándiak még emlékez-
nek, hogy édesanyjuk, nagymamá-
juk a padláson aszalta a szilvát. A
meleg és jól szellôztethetô padlás a
házi gyümölcsaszalás legjobb tere-
pe. Manapság azonban a legtöbb
padlás fóliázott, vagy más mester-
séges szigeteléssel van ellátva,
amely aszalásra alkalmatlanná te-
szi. Szerencsére más lehetôségünk
is adódik a házi aszalásra.

Napon szárítás

Léckeretre szúnyoghálót feszítünk
ki, erre terítjük szét az elôkészített
gyümölcsöt. Letakarjuk szúnyoghá-
lóval a legyek ellen. Idôjárástól füg-
gôen 4-7 nap alatt lesz kész. Sajnos
idén nyáron az idôjárás nem kedve-
zett a szabadtéri aszalásnak, de ha
napos idôszak jön, alacsony pára-
tartalommal, talán még lehet szilvát
aszalni.

Sütôben aszalás
A legtöbb sütô alkalmas arra, hogy
egyszerre 2 tepsi gyümölcsöt is
megaszaljunk. A sütôt légkeverés-
re, 49 fokra kell állítani. Ha bepárá-
sodik, ki kell szellôztetni. Gyakran
ellenôrizzük a gyümölcsöt, mert
hamar kiszáradhat. 1-2 nap alatt el-
készül.

Elektromos aszaló

Kapható 4-6 tálcás aszaló, amelynek
elônye, hogy automata, hátránya,
hogy csak kis mennyiséget aszalha-
tunk vele.

Aszalókemence

Az igazán profik aszalókemencét
építenek, így a szeszélyes idôjárás
nem árthat a gyümölcsnek! Hagyo-
mányôrzô kiadványokban számos

fajtát ismertetnek. Mindegyiknek
ugyanaz a lényege: olyan hosszú
füstjáratot építenek, hogy az asza-
lókemencében 45 és 50 fok között
legyen a hômérséklet. A jól szellôzô
építménybe egymás fölé akár 10-12
méter széles tálcát is betesznek. Ré-
gen vesszôbôl font kereteket hasz-
náltak, ezeket minden szezon után
elégették, hogy a penészedést
megelôzzék.
A szilvát házi körülmények között
kimagozva, félbevágva érdemes
aszalni, de van, aki egyben aszalja,
hogy puhább maradjon. Ne sajnál-
juk, ha véletlenül túlszárítottuk és
megkeményedik! Vízbe áztatva meg-
puhul, és ugyanolyan finom lesz,
mint lágy állapotban. A házi aszal-

ványt nagymamám vászonzacskó-
ban tartotta, és jól bekötötte a mo-
lyok ellen. Én befôttes üvegbe zá-
rom az aszalt szilvát, így is jól eláll.
A nagymamám a szilvalekvárt üst-
ben fôzte. Üst híján mi szabad tû-
zön, bográcsban fôzzük a szilvát,
cukor nélkül. A szilvának ugyanis
olyan magas a cukortartalma, hogy
hozzáadott kristálycukor nélkül is
eláll. Érdemes kipróbálni, fôleg, ha
cukorbeteg is van a családban! Van,
akinek az ecetes szilva a kedvence,
és télen savanyúságként fogyasztja,
mások egyszerûen befôttnek teszik
el. Biztosan találunk tehát az ízlé-
sünknek megfelelô szilvát, amit té-
len is elôvehetünk, hogy felidézzük
a vidám, napsütéses nyarat.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Szilva télen-nyáron
Nyakunkon a szilvaszezon, reméljük, idén is eláraszt minket a
sok finom szilva, amit télire mindenki másképpen tesz el.
Mindegy melyik módszert választjuk, érdemes dolgozni vele,
hiszen a szilva minden formában nagyon egészséges.
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Pontosabban minimum 1096 kiló-
métert, hiszen ennyire van légvonal-
ban Pázmándtól az a brüsszeli pont,
ahol 768 társával együtt felengedték
azt a kis kék tojó galambot, „aki” ke-
vesebb, mint 23 óra múlva hazaér-
kezett a Deák Ferenc utcába. Nagy
esemény volt ez a Pázmándi D16
Postagalambsport Egyesület és
Raffer Roland egyesületi elnök életé-
ben, mert ezzel a teljesítménnyel a
12-M-130569 KT névre „keresztelt”
kis madár 2014. július 12-én szomba-

ton délután 13 óra 18 perckor meg-
nyerte a verseny 1.000.000. Ft-os
fôdíját, amire eddig sem az egyesü-
let, sem pedig a Fehérvári Csoport
történetében nem volt még példa.
Mint Raffer Roland elmondta, a
Maraton Klub Brüsszelbôl indult ver-
senyén csak az aranyszínû és M- be-
tûs gyûrûvel ellátott galambok ve-
hettek részt, és ilyen lehetôség
évente egyszer adódik, mivel a klub
szervezésében minden év harmadik
és egyben utolsó versenye az Arany-
gyûrûs verseny és mindenki ezen
szeretne nyerni.
Hát 12-M-130569 KT-nek ez sike-
rült, így minden bizonnyal megérde-
mel egy ennél kedvesebb becenevet
is, amit könnyen megjegyezhetnek
majd a postagalambsport szerelme-
sei. Mindenesetre az ünneplés már
megvolt, a versenyt követô hétfô es-
te az egyesület gyûjtôhelyén, Páz-
mándon, a régi foci öltözôben a ver-
senyórák lezárása és a jegyzôköny-
vek elkészítése, hitelesítése után
koccintottak a kis galamb tiszteleté-
re. A Hírvivô nevében is gratulálunk!
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Ezer kilómétert repült Anyakönyvi hírek

Az elmúlt hónapokban a lányok ve-
zetik a születési listát, júliusban és
augusztusban is csupa kislány érke-
zésének örülhettünk. Július 5-én szü-
letett Novák Laura (édesanyja
Szûcs Nikolett), kisasszony havában
pedig még két pici lány, Nagy Jan-
ka (édesanyja neve Zsovák Szilvia),
aki augusztus 9-én érkezett közénk,
és Halász Bíborka (édesanyja Hor-
váth Krisztina), aki augusztus 21-én
látta meg a napvilágot. Mindhárom
családnak sok örömet és nagyon jó
egészséget kívánunk!
Újházasaink Szabó Jácint és
Mikodi Veronika, akik július 26-án,
Kojnok Péter és Baráti Ágnes,
akik augusztus 9-én, valamint
Besser Zoltán és Besserné Hegyi
Tímea, akik augusztus 16-án mond-
ták ki a boldogító igent.
Szeretettel gratulálunk mindnyájuknak!

Búcsúzunk

2014. július 30-án, életének 86. évében elhunyt Orisekné Farsang 
Erzsi naív festômûvész, Pázmánd szülötte. Életmûvébôl tavaly novem-
berben „Az én világom” címmel nyílt állandó kiállítás a pázmándi plé-
bánián. Csodálatos képeinek – amelyek a halhatatlanságba emelték s
amelyeket a Hírvivôben is bemutattunk – a legnagyobb része pázmán-
di ihletésû. Nyugodjék békében, emlékét szeretettel megôrizzük!

Pázmándi
h í r v i v ô

Babazászló
Az, hogy az önkormányzat épületén
zászló lengedezik, nem újság. Jó pár
éve az is természetes, hogy a nemzeti
lobogó mellett ott az uniós is. A napok-
ban azonban egy igazán szokatlan, ró-
zsaszínû zászló is megjelent az épület
homlokzatán, hirdetve, hogy hála Isten-
nek ismét többen vagyunk, egy újszü-
lött kislánnyal gazdagodott Pázmánd
lakossága. És mostantól ez minden kisgyermek születésekor így lesz, persze 
a kisfiúk érkezését világoskék lobogó jelzi majd.
Ha belegondolunk, teljesen rendben való dolog ez a gyermekek királyságában…


